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Fotodokumentation – trädröjning vid banvall och i norra Älvsjöskongen
Foton har sammanställts från fältbesök 2016-02-26 då Stockholms Naturskyddsförening
besökte en träd- och buskröjning i Älvsjö vid banvallen och i norra Älvsjöskogen.
Röjningen är kopplad till järnvägen enligt uppgift, men ändå finns en rad frågetecken.
- Ingen information om röjningen fanns på plats, syftet med röjningen var alltså svår att
förstå för allmänheten. Varför fanns inga plakat med information om röjningen?
- Sälgar bör genrellt sparas då det är extra viktigt för pollinerande insekter. Ett flertal
värdefulla sälgar har nu avverkats, med vilket motiv?
- Alla eller nästan alla buskar och träd har röjts bort längs en lång sträcka (ek, sälg, asp och
björk), alltså även träd och buskar som inte hotade att rasa in på spåret. Vad är motivet till
detta?
- Har stadens ekologer på Miljöförvaltningen konsulterats inför röjningen eftersom det nu är
naturreservat i Älvsjöskogen? Har skötselplanen för reservatet gått igenom?
- Varför kunde inte halvhöga träd beskäras nära banvallen? Det hade ofta räckt med att såga
bort några grenar i kronan medan resten av trädet kunnat få stå kvar många år till
- Skötselplanen för naturreservatet medger halvöppen mark där gamla banvaktarstugan
stod, men varför lämnades inte död ved kvar här? Varför gjordes inga högstubbar av de
grova asparna?
- Travar med trädstammar kördes bort med lastbil, varför tillfördes inte Älvsjöskogens
naturreservat död ved då det råder ett underskott på död ved i naturreservatet?
- Det kommer bli omfattande uppslag av bl.a. aspskott efter denna kraftiga röjning, varför
ringbarkades inte aspen i naturreservatet kring banvaktarstugan?
- Varför togs inte träd och buskar bort i omgångar såsom ofta rekommenderas? Detta hade
också varit mer estetiskt tilltalande för alla som kommer till naturreservatet. Bullerplanket
ser trirst ut nu.

Nedan ses hur all vegetation avlägsnas; stora träd, små tröd och buskar. En grönskande
avskärmning innan bullervallen är nu helt borta. Om de högsta träden kunde rasat mot
spåret, varför sparades inte de mindre träden och buskagen? Ingen information på plats
talade om syftet med röjningen.

Vid fältbesök körde Jacksons Trädvård ut allt virke som avverkats.

Många kärnfriska träd hade avverkats och låg i travar. Lövträd av asp, björk, sälg och ek. Alla träd
stod på kommunens mark och kommunen bör därför ha rådighet över vad som händer med dessa
träd, så varför togs inte stockarna till vara som död ved?

Sälg är en nyckelart i landskapet och bör inte avverkas om det inte är ett absolut måste. På bilderna
nedan har en stor sälg och flera mindre sälgar tagits ner. Den stora sälgen kunde ha beskurits i
kronan om den var ett riskträd för järnvägen. Det fanns ingen anledning att ta ner de mindre sälgarna
då de inte utgjorde någon risk att falla ut på spåret eftersom bullerskyddet hindrade.

Stubbe, stor sälg

Stubbar, mindre sälgar

Två stora sälgar har avverkats. Även dessa sälgar kunde ha beskurits i kronan om de var riskträd för
järnvägen. De två ekarna nedan var så små så de utgjorde ingen risk för järnvägen eftersom
bullerskyddet hindrade

Stubbe, sälg

Stubbe, sälg. Nedan: stubbe tvåstammig ek.

En rad halvstora träd längs med bullerplanket. Dessa träd skapade en grönska mot bullerplanket och
var värdefull för bilogisk mångfald. Träden hade kunnat beskäras istället för att avverkas.

Stubbe, ek.

Alla träd har avverkats på kommunel mark. Träden som står kvar längst upp till vänster

Stubbe av stor med naturvärden. Mindre träd avverkade runt om.

Stubbe av ett trestämmigt träd intill berghällen, sannolikt en asp.

Stubbe av sälg, sälgen hade kunnat beskäras. Som syns är banvallen hög och skulle kunnat växa
vidare utan att bli fälld.

Färsk stubbe och äldre stubbe. Den grova aspen som fälldes var värdefull. Åtminstone borde
stammen fått ligga kvar som död ved. Ringbarkning hade förhindrat framtida uppslag av aspskott.

Dubbelstam borde lämnats intakt. De mindre träden hotade inte järnvägen så en del träd hade
kunnat lämnas för att dämpa uppslaget av t.ex. aspskott

Bukett med sälg påverkad av röjning. Sälgstammara borde åtminstone lämnats som död ved.

Stor kal yta bildas när många träd avverkas på en gång. Framtida skötsel kommer bli dyr när aspskott
och många andra träd får mycket goda förutsättningar att slå rot. De mindre träden hotade inte
järnvägen så en del träd hade kunnat lämnas för att dämpa uppslaget av t.ex. aspskott.

